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ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES

CNPJ 33.830.043/0001-53
Assembleia Geral Extraordinária. Ficam convocados os Srs.Acionistas a se reunirem
no dia 08/09/2022, em primeira convocação, às 08.00 hs, na sede social da empresa na
Rua Bernardo Pires, nº 65, Porto Alegre/RS, para deliberarem sobre a seguinte ordem
do dia: a) autorização para aquisição de bens imóveis; b) alteração do Estatuto Social da
Companhia; c) outros assuntos de interesse social. Porto Alegre, 29/08/2022.A Diretoria.

COURHASA – Construção –
Urbanização – Habitação S/A

CNPJ 92.683.382/0001-13 - NIRE 43 3 0000584 4
Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Na forma em que dispõe o §2º do art. 124 da Lei
6.404/76, comunica-se que se realizará, no dia 12
de setembro de 2022, na sede social da COURHA-
SA – Construção – Urbanização – Habitação (“Com-
panhia”), na cidade de Porto Alegre, RS, na Rua
General Salustiano, nº 324, Bairro Centro Histórico,
CEP 91.220-580, às 10h, contando com a presen-
ça dos acionistas titulares de ações representativas
de, pelo menos, ¼ do capital social da Companhia,
Assembleia Geral Ordinária da Companhia, para se
deliberar a respeito dos seguintes itens da ordem do
dia: (i) a aprovação dos relatórios da administração,
os balanços patrimoniais, as respectivas demonstra-
ções financeiras e notas explicativas dos exercícios
sociais encerrados em 31.12.2020 e 31.12.2021;
(ii) aprovar o não pagamento de dividendos; e
(iii) aprovar a transferência dos valores indicados
para pagamento de dividendos nas propostas de des-
tinação dos resultados líquidos dos exercícios sociais
findos em 31.12.2019 e 31.12.2020, nas importâncias
devidas respectivamente, para a conta de Dividen-
dos a Pagar. Porto Alegre, 30 de Agosto de 2022.
Guilherme Antônio Mattos Coufal - Diretor Presidente

Pregão Eletrônico nº 08/2022 - Tipo: Menor Preço por item. Objeto: Aquisição de Moto
Niveladora Nova. Recebimento das Propostas: até às 09h29min do dia 15 de setembro
de 2022. Horário do Início da Sessão de Disputa de Preços: às 09h30min (horário de
Brasília/DF) de 15/09/2022. Local: www.portaldecompraspublicas.com.br - A integra deste
edital e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis nos endereços
eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br e www.garruchos.rs.gov.br, ou através
do endereço de e-mail: licitacao@garruchos.rs.gov.br. Maiores informações: Setor de
Licitações, na PrefeituraMunicipal,das 07h30min às 12h00min e 13h30min as 16h30min ou
através do telefone 0xx (55) 3613-7277.

Roland Schatz - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRUCHOS

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE REVOGAÇÃO PARCIAL

AVISO DE SUSPENSÃO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
GOVERNANÇA E GESTÃO

Pregão Eletrônico 0849/2022 Processo 22/1300-0006682-4
Objeto: Lote 01 - Aquisição de Equipamentos e Materiais para Projeção/Vídeo/Foto/Som.
A Diretora do DELIC/CELIC, no uso de suas atribuições, torna pública a REVOGAÇÃO, do LOTE 01, do
PREGÃO ELETRÔNICO, acima informado, nos termos do Art. 49 da Lei Federal nº 8.666/1993,
considerando a desativação do item, conforme Informação n° 0220/2022 - ECAT/DEPLAN.

Pregão Eletrônico 9106/2022 Processo 21/1204-0021450-0
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de limpeza, higienização e serviços
gerais para Policia Civil.
A Diretora do DELIC/CELIC, no uso de suas atribuições, COMUNICA QUE FICA SUSPENSO, o
PREGÃO ELETRÔNICO, acima informado, em cumprimento a liminar deferida no Mandado de
Segurança n.º 5147461-57.2022.8.21.0001/RS, impetrado na 3ª Vara da Fazenda Pública do Foro
Central da Comarca de Porto Alegre por TREVOSUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.

Paulo Roberto Sbaraini Lunardi
Subsecretário CELIC/SPGG

A Subsecretaria da Administração Central de Licitações – CELIC localiza-se na Av. Borges de Medeiros,
n° 1501, 2° andar – Porto Alegre – RS. Os dados necessários das referidas licitações e Atas de Registro
de Preços, e os demais atos referentes a julgamentos, fase recursal e resultados deverão ser
acompanhados nos sites www.celic.rs.gov.br e/ou www.compras.rs.gov.br.

MedinanocaminhodoFla

Esportes

C
om 14 jogos de invencibi-
lidade, o Flamengo enca-
ra o Vélez Sarsfield, ho-
je, em partida de ida pe-

las semifinais da Libertadores.
O confronto começa às 21h30-
min, no José Amalfitani, em Bue-
nos Aires. A partida de volta es-
tá marcada para a próxima
quarta-feira, dia 7 de setembro,
no Maracanã. O vencedor irá de-
cidir o título com o ganhador do
embate envolvendo Athletico Pa-
ranaense e Palmeiras.

O Vélez Sarsfield, de Cacique
Medida, ex-técnico do Inter, che-
gou entre os quatro melhores da
América após eliminar, sucessi-
vamente, os conterrâneos River
Plate e Talleres. O Flamengo,
por sua vez, segue vivo além da

Libertadores, na Copa do Brasil,
onde tem a classificação para a
final bem encaminhada, após
ter batido o São Paulo por 3 a 1
no Morumbi na partida de ida
das semifinais.

Ontem, no jogo de ida, o Ath-
letico-PR venceu o Palmeiras
por 1 a 0, gol de Alex Santana,
em Curitiba. A partida de volta
será na próxima terça-feira, des-
ta vez na capital paulista.

Ex-técnico do Inter comanda o Vélez Sarsfield, da Argentina, que abre

em casa a semifinal da Libertadores. Mengão está há 14 jogos invicto

Uruguaio De Arrascaeta é o líder de assistências do Flamengo em 2022

MARCELO CORTES / FALMENGO ; CP
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